ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 123

Про передачу в господарське віддання та
на баланс КП „Каштан“ основних засобів
Відповідно до статей 26, 60, пункту 10 розділу V Прикінцевих та
перехідних положень Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“,
Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності“, постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року
№1482 „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності“, з
метою раціонального використання майна, що перебуває в комунальній
власності територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
підприємництва та комунальної власності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати в господарське відання та на баланс комунальному
підприємству „Каштан“ основні засоби згідно з переліком (додаток 1).
2. Утворити комісію з приймання-передачі та затвердити її склад згідно з
додатком 2.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради
(Цюра І.О.) в місячний термін здійснити передачу основних засобів, відповідно
до чинного законодавства.
4. Комунальному підприємству „Каштан“ (Бровар Г.Д.) прийняти в
господарське відання та на баланс основні засоби та здійснювати бухгалтерський
облік, відповідно до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток 1
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 123

Перелік основних засобів, що передаються на баланс КП „Каштан“
№
з/п
1
2
3
4

Найменування
Таймер
Дорога Олександрівка - Рівне
Контейнери
Металоконструкція плав.

Секретар ради

Інвентарний
номер
1113105536
10300006-л
1113107674
10330038

Кількість,
шт.
1
1
17
1

Вартість,
грн
2940,0
196718,0
40300,0
198000,0

Залишкова
вартість, грн.
1470,0
0,0
20149,9
181500,0

Сергій ПАЗЮК

Додаток 2
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 123
Склад комісії
з приймання-передачі основних засобів
Котенко
Олександр Анатолійович

-

заступник міського голови з питань діяльності
виконкому міської ради, голова Комісії

Шевченко
Олена Володимирівна

-

спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського
обліку та звітності виконкому Пирятинської
міської ради, секретар комісії
Члени комісії:

Бих
Валентина Іванівна

-

головний бухгалтер КП „Каштан“

Бровар
Геннадій Дмитрович

-

Директор КП „Каштан“

Соловйов
Руслан Юрійович

-

начальник юридичного відділу виконкому
Пирятинської міської ради

Цюра
Ірина Олексіївна

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності виконкому Пирятинської міської
ради

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

